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Wi j zij n weer b egon n en
Het schooljaar is weer begonnen. Fijn om iedereen
weer te zien! En wat zijn sommige kinderen toch
gegroeid in die vakantie. We hebben flink wat hogere tafels in de klassen moeten zetten.
Uit de startactiviteit is wel gebleken dat wij dit jaar
cultuur op de agenda zetten. Een mooie aanvulling
naast de leervakken, want cultuur (en creativiteit)
zet weer hele andere delen van de hersenen in
werking. Maar nog belangrijker: het is gewoon
leuk en ontspannend!

operati e
In de zomervakantie heeft juf Alette een heupoperatie
ondergaan. Vanwege toegenomen pijnklachten is deze naar voren gehaald. Dit betekent dat er het nodige
geregeld moest worden ter vervanging (en dat valt
niet mee, in de een zomervakantie). Maar bijna alles is
gelukt:
Op donderdag zal groep 7/8 les krijgen van
juf Gabriëlle. Een leerkracht met ervaring in de bovenbouw (o.a. op de Anne Frank en de Poorter). Omdat
zowel meester Tom als juf Gabriëlle geen gymlessen
mogen geven, zal gr.7/8 op donderdag een blokuur
gym krijgen van meester Remon (onze vakleerkracht).
Op vrijdag is in gr.1/2A juf Mylou er. Heel fijn, want dat is inmiddels al een vertrouwd gezicht.
Voor de taken rondom de Interne Begeleiding (de gesprekken met ouders en
ondersteunende personen) vinden deze week gesprekken plaats. Zodra dit
geregeld is, melden we dat uiteraard. De hulp aan kinderen gaat natuurlijk
ook gewoon door!
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Wat gebeurt er
op de J.P.Waale?
 22 aug. start schooljaar
 24 aug. hoofdluiscontrole
 6 sept. Peutercafé
 6 sept. Informatie
(inspiratie) avond
 14 sept. feestelijke
kick-off project
Afvalvrije School

NR. 1

PAGINA 2

Septem b er = g orcum sportm aa nd
Gorcum Sportmaand
De gehele maand september gaat bestempeld worden als Gorcum Sportmaand. Veel
verenigingen zullen in deze maand hun activiteiten openstellen of andere activiteiten /
evenementen organiseren. Via de website www.gorinchembeweegt.nl word je
doorverwezen naar het nieuwe digitale platform met al het sportaanbod voor jong en oud.
Het sportaanbod is daarnaast ook te vinden op de Sportpas App die gedownload kan
worden in de App Store of Google Play Store. Als je een account aanmaakt op het digitale
platform kun je jezelf direct inschrijven voor de (overwegend gratis) activiteiten van de
Gorinchemse sportverenigingen.
Kies voor Hart & Sport project
Binnen de Gorcum Sportmaand zal ook het bekende Kies voor Hart en Sport project plaatsvinden waarbij leerlingen kennismakingslessen kunnen volgen bij verschillende sportverenigingen

I n foavond

h oofdluisc on trole

Noteer alvast in de agenda: dinsdag 6
september is de informatieavond. We
gaan deze dit jaar iets anders vormgeven, omdat we nog meer samen (met
ouders én kinderen) vooruit willen gaan
kijken.

Elke woensdag na een vakantie houden wij een
hoofdluiscontrole. Als er bij een kind hoofdluis
wordt geconstateerd, bellen wij even naar huis.
Ook bij twijfel nemen we contact op. Ons advies
is altijd: kammen, kammen, kammen.

Dus….
Dinsdag 6 september 18.30-19.30 uur!
Voor ouders én kinderen!!
Nadere
matie
nog.

inforvolgt

Tip van het hoofdluizenteam: na het wassen een
flinke scheut crèmespoeling over het haar en de
luizenkam erdoor (zeker bij lang haar een
aanrader)!

Door zelf uw kind ook
wekelijks even te
controleren, voorkomen we samen
een ‘explosie’.

